
 
 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
                                                                                 
                  

               
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  
Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 11 Σεπτεµβρίου 2014 
 
Θέµα: ∆ηµοσίευση εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για µη ασφαλή προϊόντα του 
συστήµατος RAPEX 
 
Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοινώνει µέσω του Τύπου τις Κοινοποιήσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εβδοµάδα 14 έως 18 Ιουλίου 2014 για τα µη ασφαλή προϊόντα 
του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) που αναγράφονται στον παρακάτω 
πίνακα.  
 
Τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδοµαδιαίες κοινοποιήσεις του RAPEX είτε έχουν εντοπιστεί 
από τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως µη ασφαλή, 
µε αποτέλεσµα να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε ο ίδιοι οι παραγωγοί -έχοντας 
εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που µπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σε 
εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές, στα πλαίσια των 
υποχρεώσεων τους βάσει του Άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των 
Προϊόντων».   
 
Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά µπορεί να αρθεί εφόσον το ελάττωµα που τα καθιστά 
µη ασφαλή επιδέχεται διόρθωσης και οι παραγωγοί προβούν στις απαραίτητες  διορθωτικές 
ενέργειες.  
 
Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή (Γ.Γ.Κ.) έχει καθιερώσει τη δηµοσίευση των εβδοµαδιαίων 
κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για µη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) στην Ελληνική 
γλώσσα, όπως µεταφέρθηκαν στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Κ. στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.efpolis.gr. 
             
Η Γ.Γ.Κ. προβαίνει στη ∆ηµοσίευση αυτών και στον Τύπο, προκειµένου αφενός να υπάρχει 
δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού και αφετέρου οι τυχόν 
διακινητές των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά να προβαίνουν σε άµεση απόσυρσή τους 
και ταυτόχρονη ενηµέρωση της εκάστοτε αρµόδιας αρχής για την επιτήρηση της αγοράς, 
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το προϊόν. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση 
διαπίστωσης από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές οι οποίες ενεργοποιούνται αµέσως µετά από 
κάθε ειδοποίηση µέσω του συστήµατος RAPEX ή ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών ότι τα 
προϊόντα αυτά εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, η Γ.Γ.Κ. θα επιβάλλει 
αυστηρές διοικητικές κυρώσεις µε βάση το Νόµο 2251/94, σε όλους όσους εµπλέκονται στην 
αλυσίδα διακίνησής των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά. 
 
 
 
 



Εβδοµαδιαία αναφορά κοινοποιήσεων µέσω RAPEX 

Αναφορά 29 

Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα 
 

Σοβαρός κίνδυνος  
 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν 
 

Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 
κοινοποιούσα 

χώρα 

1  
EM/0002/

14 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ Κατηγορία: Ηλεκτρικές 
συσκευές και εξοπλισµός  

Προϊόν: Φουσκωτά spa 

Μάρκα: MSpa - Oriental 
Recreational Products 
(ORPC)  

Όνοµα: Inflatable Bubble 
Spa  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
B-090, B-091, B-100, B-
110, B-112, B-120, B-121, 
B-130, B-131, B-132, B-
140, B-141, B-150, B-151, 
B-152, B-160, B-170  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος / διαφορετικός για 
κάθε µοντέλο  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 78000000 – 
ηλεκτρικές συσκευές  

Περιγραφή: Φουσκωτά spa 
φυσαλίδας, διαθέσιµα σε 
διάφορες µορφές, ανάλογα 
µε τον αριθµό τύπου. 
Ωστόσο, µε βάση τα σχετικά 
στοιχεία του τεχνικού 
φακέλου, η ηλεκτρική 
µονάδα είναι η ίδια για 
όλους τους τύπους και είναι 
αντιστοίχως πιστοποιηµένη. 
Π.χ. ο τύπος Β 141 
διατίθεται σε ένα κουτί από 
χαρτόνι µε εικόνες και 
κείµενο. Τα κύρια ηλεκτρικά 
µέρη που εσωκλείονται στο 
κουτί είναι η ηλεκτρική 

Ηλεκτροπληξία, 
Πνιγµός 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας και 
πνιγµού, επειδή το 
νερό µπάνιου στο 
φουσκωτό spa µπορεί 
να έρθει σε απευθείας 
επαφή µε τα 
ηλεκτροφόρα µέρη του 
θερµαντικού στοιχείου 
που συνδέεται µε την 
τροφοδοσία ρεύµατος. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε την 
Οδηγία Χαµηλής 
Τάσης. 

Έχουν αναφερθεί 2 
ατυχήµατα. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
µέτρα. 

 



µονάδα (αντλία, σύστηµα 
θέρµανσης, κλπ), ο πίνακας 
ελέγχου, το φουσκωτό 
µπάνιο (το οποίο φέρει ένα 
πίνακα µε  σηµάνσεις) και 
µερικά µικρά αξεσουάρ. ∆εν 
µπορεί να αποκλειστεί ότι και 
άλλα είδη spa µπορεί  επίσης 
να εφοδιάζονται µε τα ίδια ή 
παρόµοια στοιχεία 
θέρµανσης. 

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

2  
A12/1107

/14 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Μηχανοκίνητα 
οχήµατα  

Προϊόν: Μοτοσικλέτα  

Μάρκα: BMW  

Όνοµα: R 1200 RT  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
Μοντέλο: R 1200 RT, Τύπος: 
R12WT, EC τύπος έγκρισης: 
E1*2002/24*0613*01  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: Τα 
συγκεκριµένα οχήµατα 
κατασκευάστηκαν µεταξύ 

Τραυµατισµοί 

Πιθανή αστοχία του 
άξονα ανάρτησης. 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
Η ανάκληση, 
σύµφωνα µε 
έγγραφη 
δήλωση του  
διανοµέα της 
BMW στη χώρα 
µας, αφορά 8 
µοτοσικλέτες, 
στους ιδιοκτήτες 
των οποίων θα 
σταλούν 
προσωπικές 



07.1.2013 και 04.6.2014.  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 77000000 - 
αυτοκίνητα 

Περιγραφή: Μοτοσικλέτα. 

Χώρα προέλευσης: 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ 

επιστολές. 
 

3  
A12/1108

/14 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσµατα και είδη µόδας 

Προϊόν: Καπέλο 

Μάρκα: Άγνωστη  

Όνοµα: Anglerhut 
Deutschland [Fisherman hat 
Germany]  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
1600002313 614, Lot. 
Code: 614, KL 
0900848/2552410  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
4335896313115  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 64000000 – 
προσωπικά αξεσουάρ  

Περιγραφή: Καπέλο στιλ 
ψαράδικο, στα χρώµατα της 
γερµανικής σηµαίας.  

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

Χηµικός 

Το προϊόν ενέχει 
χηµικό κίνδυνο επειδή 
περιέχει το αζώχρωµα 
Disperse Yellow 23 (CI 
26070), 
απελευθερώνοντας 
υπερβολική 
συγκέντρωση  
αρωµατικής αµίνης 4-
αµινοαζωβενζόλιο 
(µετρούµενη τιµή: 88 
mg /kg). 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε τον 
Κανονισµό REACH.  

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 
 

4  
A12/1109

/14 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Μηχανοκίνητα 
οχήµατα  

Προϊόν: Επιβατικό όχηµα  

Τραυµατισµοί 

Το αµορτισέρ στήριξης 
της πόρτας του πορτ-
µπαγκάζ ενδέχεται να 
µη λειτουργεί σωστά, 
µε αποτέλεσµα να µην 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 



Μάρκα: Citroen  

Όνοµα: C3 Picasso  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
C3 Picasso τύπος: SH, EC 
τύποι έγκρισης: 
e2*2001/116*0371*20, 
e2*2001/116*0371*21, 
e2*2001/116*0371*22, 
e2*2007/46*0110*05  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: Τα 
συγκεκριµένα οχήµατα 
κατασκευάστηκαν µεταξύ 
28/11/2013 και 
12/12/2013.  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 77000000 - 
αυτοκίνητα 

Περιγραφή: Επιβατικό 
όχηµα. 

Χώρα προέλευσης: ΓΑΛΛΙΑ 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

είναι εγγυηµένη η 
παραµονή της πόρτας 
στην ανοιχτή θέση. 

Η ανάκληση, 
σύµφωνα µε 
έγγραφη 
δήλωση του 
διανοµέα της 
Citroen στη 
χώρα µας, δεν 
αφορά οχήµατα, 
που έχουν 
εισαχθεί από την 
επίσηµη 
αντιπροσωπεία. 

5  
A12/1110

/14 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 

Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Πλαστική κούκλα  

Μάρκα: Άγνωστη  

Όνοµα: Very Happy Girl 
Every Day  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
NO.0225  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: Item: 
MK6902325, EAN: 
8762000204668 και 
8572020000048572  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια  

Περιγραφή: Πλαστικές 
κούκλες ύψους 28 cm 
περίπου. Οι κούκλες µπορεί 

Χηµικός 

Το προϊόν ενέχει 
χηµικό κίνδυνο επειδή 
το κεφάλι της κούκλα 
περιέχει 10,9% κατά 
βάρος δι (2-αιθυλεξυλ) 
φθαλικό εστέρα 
(DEHP). 

Σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό REACH οι 
φθαλικές ενώσεις 
DEHP, DBP και BBP 
είναι απαγορευµένες 
σε όλα τα παιχνίδια και 
στα είδη παιδικής 
φροντίδας, ενώ οι 
φθαλικές ενώσεις 
DINP, DIDP και DNOP 
απαγορεύονται σε 
παιχνίδια ή είδη 
παιδικής φροντίδας 
που µπορούν τα παιδιά 
να τα βάλουν στο 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 
 



να πωλούνται µε 
διαφορετικά φορέµατα και 
παπούτσια. Σύµφωνα µε τις 
οδηγίες χρήσης, τα παιχνίδια 
λειτουργούν µε µπαταρίες, 
ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος 
µπαταριών. Στο κουτί 
αναγράφεται: “New Fashion, 
New Feeling, beautiful girl“.  

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

στόµα.  

 

6  
A12/1111

/14 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 

Κατηγορία: Παιχνίδια  

Προϊόν: Πλαστικό παιχνίδι   

Μάρκα: Άγνωστη  

Όνοµα: Shrilling Chicken  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
Y0103  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: EAN: 
8594046769080  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 – 
παιχνίδια  

Περιγραφή: Κίτρινο 
πλαστικό κοτόπουλο ύψους 
35 cm, µε κόκκινα µέρη και 
µαύρα/λευκά µάτια. 
Πωλείται σε λευκό δίχτυ µε 
µπλε ετικέτα που αναγράφει 
το όνοµα και το σήµα CE.  

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

Χηµικός 

Το προϊόν ενέχει 
χηµικό κίνδυνο επειδή 
περιέχει 0.98% κατά 
βάρος δι (2-αιθυλεξυλ) 
φθαλικό εστέρα 
(DEHP). 

Σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό REACH οι 
φθαλικές ενώσεις 
DEHP, DBP και BBP 
είναι απαγορευµένες 
σε όλα τα παιχνίδια και 
στα είδη παιδικής 
φροντίδας, ενώ οι 
φθαλικές ενώσεις 
DINP, DIDP και DNOP 
απαγορεύονται σε 
παιχνίδια ή είδη 
παιδικής φροντίδας 
που µπορούν τα παιδιά 
να τα βάλουν στο 
στόµα.  

 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 
 

7  
A12/1112

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 

Κατηγορία: Παιχνίδια Χηµικός Υποχρεωτικά 
µέτρα:  



/14 Προϊόν: Πλαστική κούκλα  

Μάρκα: Άγνωστη 

Όνοµα: Fairies Magically  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
NO. 8905-2  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: EAN: 
8592386031300  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια 

Περιγραφή: Πλαστική 
κούκλα γοργόνα µε ξανθά 
µαλλιά και ροζ ανταύγειες. Η 
κούκλα φέρει ένα ροζ / 
ασηµί φόρεµα από 
πολυεστέρα, χρυσό ραβδί 
και βιολετί κλιπς.  
Συσκευάζεται σε ένα κουτί 
21x32cm το οποίο φέρει 
προειδοποιήσεις για τα µικρά 
µέρη και την ένδειξη +3. 

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

Το προϊόν ενέχει 
χηµικό κίνδυνο επειδή 
περιέχει 12.1% κατά 
βάρος δι (2-αιθυλεξυλ) 
φθαλικό εστέρα 
(DEHP). 

Σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό REACH οι 
φθαλικές ενώσεις 
DEHP, DBP και BBP 
είναι απαγορευµένες 
σε όλα τα παιχνίδια και 
στα είδη παιδικής 
φροντίδας, ενώ οι 
φθαλικές ενώσεις 
DINP, DIDP και DNOP 
απαγορεύονται σε 
παιχνίδια ή είδη 
παιδικής φροντίδας 
που µπορούν τα παιδιά 
να τα βάλουν στο 
στόµα.  

 

 
Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα. 
 

8  
A12/1113

/14 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Χηµικά 
προϊόντα  

Προϊόν: Μελάνι για τατουάζ  

Μάρκα: Intenze  

Όνοµα: 1. Bulls Blood, 2. 
Moss, 3. Black Cherry  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
1. MHD / PAO: 12/31/18 / 
12 M 2, 
2. MHD / PAO: 08/31/18 / 
12 M 3  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 1. 

Χηµικός  

Τα προϊόντα ενέχουν 
χηµικό κίνδυνο επειδή 
περιέχουν υψηλή 
ποσότητα νικελίου 
(Προϊόν 1: µετρούµενη 
τιµή: 9690 mg/kg) και 
απαγορευµένες 
χρωστικές (Προϊόν 1: 
Cl 77260, CI 21110 και 
Cl 12477, Προϊόν 2.: 
Cl 11740, Προϊόν 3: Cl 
77260, CI 21110 και Cl 
12477). 

Σύµφωνα µε το 
Ψήφισµα του 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα. 
 



Batch RD59064B74BK99GL 
Lot SS174, 
2. Batch W102Y68 Lot 
SS156, 
3. Batch: W97Y66058 Lot: 
SS142  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 53000000 – οµορφιά 
/ προσωπική φροντίδα / 
υγιεινή 

Περιγραφή: Πλαστικά 
µπουκάλια µε µελάνι για 
τατουάζ, µε αυτοκόλλητη 
ετικέτα και βιδωτό καπάκι. 
Καθαρό βάρος: 1 fl oz. (29.6 
ml).  

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ 

 

Συµβουλίου της 
Ευρώπης 
«ResAP(2008)1, τα 
επίπεδα νικελίου στα 
µελάνια για τατουάζ 
πρέπει να είναι τόσο 
χαµηλά όσο είναι 
τεχνικά εφικτό, καθώς 
το  νικέλιο έχει υψηλή 
αλλεργιογόνο δράση. 
Η εφαρµογή των 
µελανιών τατουάζ που 
περιέχουν νικέλιο κάτω 
από το δέρµα έχει σαν 
αποτέλεσµα τη µόνιµη 
επαφή µε 
αλλεργιογόνο 
ερεθιστικό. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε την 
σχετική Εθνική 
νοµοθεσία. 

9  
A12/1114

/14 

ΓΑΛΛΙΑ Κατηγορία: Ηλεκτρικές 
συσκευές και εξοπλισµός  

Προϊόν: Ηλεκτρονική 
µυγοσκοτώστρα   

Μάρκα: Daimaru  

Όνοµα: Άγνωστη 

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
DUO-10S  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος 

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 78000000 – 
ηλεκτρικές συσκευές  

Περιγραφή: 
Επαναφορτιζόµενη 
ηλεκτρονική 
µυγοσκοτώστρα, µε φακό 5 
LED.  

Ηλεκτροπληξία 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας, καθώς 
η ενέργεια 
αποφόρτισης είναι 
υψηλότερη από τη 
µέγιστη τιµή που 
ορίζεται και το σχήµα 
του είναι τέτοιο ώστε 
να µπορεί να θεωρηθεί 
ως παιχνίδι από τα 
παιδιά. Επιπλέον, 
απουσιάζουν ορισµένες 
σηµάνσεις και 
προειδοποιήσεις 
ασφαλείας. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε την 
Οδηγία Χαµηλής Τάσης 
και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 60598.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα. 
 



Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

10  
A12/1115

/14 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Φωτιστικός 
εξοπλισµός 

Προϊόν: Λαµπτήρας 
κρυστάλλου άλατος  

Μάρκα: Globo  

Όνοµα: Salzkristallstein  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
2830  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 9 
007371 117895  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 78000000 – 
ηλεκτρικές συσκευές  

Περιγραφή: Λευκό 
πλαστικό ντουί E14 µε 
µεταλλικό έλασµα στο οποίο 
εισάγεται o λαµπτήρας 
κρυστάλλου άλατος. Είναι 
συσκευασµένο σε κουτί από 
χαρτόνι. 

Χώρα προέλευσης: 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Ηλεκτροπληξία 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας, καθώς 
το ντουί µπορεί εύκολα 
να γλιστρήσει κάτω 
από τον λαµπτήρα 
κρυστάλλου άλατος. 
Ως αποτέλεσµα, τα 
ηλεκτροφόρα µέρη της 
λάµπας µπορεί να 
γίνουν εύκολα 
προσβάσιµα. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε την 
Οδηγία χαµηλής Τάσης 
και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 60598.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 



 

11  
A12/1116

/14 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Ηλεκτρικές 
συσκευές και εξοπλισµός  

Προϊόν: Φορτιστής 
µπαταρίας για ηλεκτρικά 
ποδήλατα  

Μάρκα: Cixi Ouye Electrical 
Appliances  

Όνοµα: Intellect Battery 
Charger / Universal Electric 
Bicycle Battery Charger  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
Άγνωστος 

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος 

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 78000000 – 
ηλεκτρικές συσκευές  

Περιγραφή: Φορτιστής 
µπαταρίας για ηλεκτρικά 
ποδήλατα. Παρέχεται σε 
συσκευασία φυσαλίδων και 
φέρει εγχειρίδιο χρήσης.  

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

Ηλεκτροπληξία 

Ο φορτιστής µπαταρίας 
δεν διαθέτει επαρκή 
µηχανική αντοχή, µε 
συνέπεια τα  
ηλεκτροφόρα µέρη να 
γίνονται προσβάσιµα. 

Η ηλεκτρική µόνωση 
δεν είναι επαρκής. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε την 
Οδηγία Χαµηλής Τάσης 
και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 60335.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
 



 

12  
A12/1117

/14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσµατα και είδη µόδας 

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια 

Μάρκα: Power Flower  

Όνοµα: Άγνωστο 

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
ART: SHAPE: F532  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος 

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα 

Περιγραφή: Μπικίνι για 
κορίτσια ηλικίας έως 7 ετών, 
αλλά και ηλικίας 7-14 ετών.  

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

Τραυµατισµοί 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυµατισµών  
εξαιτίας της παρουσίας 
κορδονιών στη µέση 
και στην πλάτη.  

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 
 

13  
A12/1118

/14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσµατα και είδη µόδας 

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια  

Μάρκα: Shandian  

Όνοµα: Seve Butterflys  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
STYLE №: 6113  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 

Τραυµατισµοί, 
Στραγγαλισµός  

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
στραγγαλισµού 
εξαιτίας της παρουσίας 
κορδονιών µε 
ελεύθερα άκρα στην 
περιοχή του λαιµού.  

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυµατισµών 
εξαιτίας της παρουσίας 
λειτουργικών 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 
 



Άγνωστος 

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 – 
ενδύµατα 

Περιγραφή: Μπικίνι για 
κορίτσια ηλικίας 7-14 ετών. 
Το πάνω µέρος φέρει 
λειτουργικά κορδόνια  µε 
ελεύθερα άκρα που δένουν 
στην πλάτη και στο λαιµό. 

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

κορδονιών που δένουν 
στην πλάτη.   

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682.  

14  
A12/1119

/14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Αντικείµενα 
παιδικής φροντίδας και 
παιδικός εξοπλισµός  

Προϊόν: Μαγιό σορτς για 
αγόρια  

Μάρκα: Trendy boy  

Όνοµα: Άγνωστο 

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
ART: F318  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος 

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα 

Περιγραφή: Μαγιό σορτς 
για αγόρια, για µικρά παιδιά 
ηλικίας έως 7 ετών και 7-14 
ετών, που φέρει λειτουργικά 
κορδόνια στη µέση µήκους 

Τραυµατισµοί 

Τα προϊόντα ενέχουν 
κίνδυνο τραυµατισµών  
εξαιτίας της παρουσίας 
στη µέση κορδονιών 
περίσφιξης µε 
ελεύθερα άκρα πολύ 
µεγάλου µήκους.  

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 
 



21 cm.  

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

15  
A12/1120

/14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσµατα και είδη µόδας 

Προϊόν: Παιδικό φόρεµα  

Μάρκα: Marions  

Όνοµα: Άγνωστο 

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
MEL-3202-U  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
8970000011431  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα 

Περιγραφή: Κοντοµάνικο 
φόρεµα για παιδιά ηλικίας 7-
14 ετών. ∆ιατίθεται σε 3 
διαφορετικά χρώµατα – 
κίτρινο, ανοιχτό ροζ και 
πορτοκαλί – και φέρει εικόνα 
τίγρης και στρας. Σύνθεση 
90% βαµβακερό και 10% 
ελαστάν. Στο µπροστινό 
µέρος του φορέµατος στο 
λαιµό φέρει δύο 
διακοσµητικά υφασµάτινα 
κορδόνια µήκους 20 cm.  

Χώρα προέλευσης: 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Στραγγαλισµός 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
στραγγαλισµού 
εξαιτίας της παρουσίας 
κορδονιών στην 
περιοχή του λαιµού.  

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
µέτρα. 

 



 

16  
A12/1121

/14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσµατα και είδη µόδας 

Προϊόν: Φόρεµα για 
κορίτσια  

Μάρκα: Miss Olix  

Όνοµα: Άγνωστο 

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
Item № 1412  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
3607038014121  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα 

Περιγραφή: Παιδικό 
αµάνικο φόρεµα µε 
φερµουάρ στην πλάτη, για 
παιδιά ηλικίας έως 7 ετών 
και  7-14 ετών, σε λευκό 
χρώµα µε µαύρα πουά, µε τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
στον αριστερό ώµο στο 
στήθος φέρει 3 στερεωµένα 
λουλούδια και µια κορδέλα 
µε ελεύθερα άκρα σε σχήµα 
τιράντας σκούρο µπλε και 
λευκό µακρύτερο από 20 
cm. Και στις δύο πλευρές 
στη µέση φέρει δύο 
υφασµάτινα κορδόνια που 
δένουν στην πλάτη. 

Χώρα προέλευσης: 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Τραυµατισµοί 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυµατισµών  
εξαιτίας της παρουσίας 
µακριών ζωνών, που 
δένουν στην πλάτη, 
και προεξέχουν κάτω 
από το στρίφωµα του 
ενδύµατος.  

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
µέτρα. 

 



 

17  
A12/1122

/14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσµατα και είδη µόδας 

Προϊόν: Φόρµα (σαλοπέτα) 
για κορίτσια  

Μάρκα: Marions  

Όνοµα: Άγνωστη 

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
MТL-2707  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
8970000009049  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 – 
ενδύµατα 

Περιγραφή: Φόρµα 
(σαλοπέτα) για κορίτσια 
ηλικίας έως 7 ετών µε σχέδια 
λουλουδιών.   

Χώρα προέλευσης: 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Τραυµατισµοί 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυµατισµών 
εξαιτίας της παρουσίας 
µακριών τιραντών µε 
ελεύθερα άκρα.  

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
µέτρα. 

 



 

18  
A12/1123

/14 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσµατα και είδη µόδας 

Προϊόν: Παιδικό φούτερ  

Μάρκα: H.Plenty  

Όνοµα: Άγνωστο 

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
ZF 8798 H88-0010  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος 

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα  

Περιγραφή: Παιδικό 
φούτερ µε κουκούλα, 
φερµουάρ και τσέπες 
καγκουρό, σε µπλε και 
µαύρο χρώµα. Μέγεθος 134. 

Χώρα προέλευσης: 

ΑΓΝΩΣΤΗ 

 

Στραγγαλισµός  

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
στραγγαλισµού, 
εξαιτίας της παρουσίας 
κορδονιών περίσφιξης 
µε ελεύθερα άκρα στην 
περιοχή της 
κουκούλας. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο 14682. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
 

19  
A12/1124

/14 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Αποκριάτικη µάσκα  

Μάρκα: Άγνωστη 

Όνοµα: Álarc gyerek  

Εγκαύµατα 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο εγκαυµάτων, 
εξαιτίας της υψηλής 
ευφλεκτότητας της 
µάσκας. Εάν εκτεθεί σε 
φλόγα, η µάσκα θα 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 



Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
9801  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
5999527940614  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια 

Περιγραφή: Πλαστική 
µάσκα σε µορφή αλεπούς 
που στερεώνεται στο κεφάλι 
µε λάστιχο.  

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

καεί πολύ γρήγορα. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε την 
Οδηγία Χαµηλής Τάσης 
και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 71-2.  

καταναλωτές. 
 
 

20  
A12/1125

/14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: ∆ιάφορα  

Προϊόν: Σκάλα 

Μάρκα: Cakmak  

Όνοµα: Merdiven ladder 
3+1  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
BM-03, 3+1 σκαλοπάτια 

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
8697880110251  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 80000000 - εργαλεία 
/ εξοπλισµός  

Περιγραφή: Οικιακή 
µεταλλική σκάλα, 
ηλεκτροστατική, µε 
επικάλυψη αλουµινίου, µε 
3+1 σκαλοπάτια, τύπου 
σκαλοπάτι-σκαµνί, 
αποτελούµενη από δύο 
µέρη, µε κουπαστή. Κάθε 
σκάλα συσκευάζεται σε 
διαφανές πολυαιθυλένιο.  

Τραυµατισµοί   

Ορισµένες γεωµετρικές 
διαστάσεις της σκάλας 
(το πλάτος και το 
πάχος των 
σκαλοπατιών και των 
πλαϊνών) δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις και, 
κατά συνέπεια, ο 
χρήστης µπορεί να 
χάσει την ισορροπία 
του, να πέσει από τη 
σκάλα και να 
τραυµατιστεί σοβαρά. 
Επιπλέον, οι οδηγίες 
χρήσης και οι 
σηµάνσεις δεν είναι 
επαρκείς. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 131.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
µέτρα. 

 



Χώρα προέλευσης: 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

21  
A12/1126

/14 

ΚΥΠΡΟΣ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσµατα και είδη µόδας 

Προϊόν: Σετ για κορίτσια  

Μάρκα: Bouny Baby  

Όνοµα: Άγνωστο 

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
BA-6846  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος 

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα 

Περιγραφή: Σετ ενδύµατος 
για κορίτσια σε λευκό και 
κόκκινο χρώµα  για παιδιά 
ηλικίας 10 ετών. Το σετ 
αποτελείται από 3 µέρη, ένα 
κόκκινο ζακετάκι, µια λευκή 
µπλούζα και ένα κόκκινο 
παντελόνι. Το ζακετάκι φέρει 
λειτουργικά κορδόνια 
µήκους 33 cm µπροστά στο 
στήθος.  

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

Τραυµατισµοί 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυµατισµών 
εξαιτίας της παρουσίας 
λειτουργικών 
κορδονιών στο στήθος 
στην ζακέτα.  

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσµατα και είδη µόδας 

Προϊόν: Μπικίνι για κορίτσια 

Μάρκα: Yu Mei  

Όνοµα: Άγνωστο 

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
2450  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος 

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα 

Περιγραφή: Μπικίνι για 
νεαρά κορίτσια. Το πάνω 
µέρος είναι ροζ, κίτρινο και 
µπλε, και δένει µε κορδόνια 
στο λαιµό και στην πλάτη. 
Το κάτω µέρος είναι ροζ. 
Μεγέθη: 2-6 ετών. 

Χώρα προέλευσης: 

ΑΓΝΩΣΤΗ 

 

Τραυµατισµοί, 
Στραγγαλισµός 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
στραγγαλισµού  
εξαιτίας της παρουσίας 
κορδονιών µε 
ελεύθερα άκρα που 
δένουν στο λαιµό. 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυµατισµών 
εξαιτίας της παρουσίας 
λειτουργικών 
κορδονιών που δένουν 
στο λαιµό και στην 
πλάτη.  

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
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ΓΑΛΛΙΑ Κατηγορία: ∆ιάφορα 

Προϊόν: Ποµποδέκτης 
έκτακτης ανάγκης  

Μάρκα: GME  

Όνοµα: Emergency Position 
Indicating Radio Beacon  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
MT400/401/403  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
Σειριακοί αριθµοί 50101000 
έως 80250722. 

∆ιάφοροι  

Ένα σφάλµα στο 
µικροεπεξεργαστή 
µπορεί να κλείσει 
πλήρως τον ποµπό. 
Κατά συνέπεια, ο 
ποµπός δεν µπορεί να 
λειτουργήσει σε 
κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
Για έλεγχο και 
άµεση 
αντικατάσταση 
των 
ελαττωµατικών 
συσκευών 
παρακαλούνται 
οι καταναλωτές 
όπως 
επικοινωνήσουν 
µε την εταιρεία 



Κατασκευασµένα µεταξύ 
Ιανουαρίου 2005 και 
Φεβρουαρίου 2008.  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 66000000 - 
επικοινωνίες  

Περιγραφή: Ποµποδέκτης 
έκτακτης ανάγκης για 
θαλάσσια χρήση που 
χρησιµοποιείται για να 
ειδοποιήσει την ακτοφυλακή 
και τις αρχές διάσωσης σε 
περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. 

Χώρα προέλευσης: 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

 

Σκορδίλης ΑΕ 
στο τηλέφωνο 
210 9858241. 
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσµατα και είδη µόδας 

Προϊόν: Φόρεµα για 
κορίτσια  

Μάρκα: Şeker Kiz  

Όνοµα: Άγνωστο 

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
Item № 312  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
2699673  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα  

Περιγραφή: Παιδικό 
αµάνικο φόρεµα, µε 
φερµουάρ στην πλάτη για 
παιδιά ηλικίας έως 7 ετών 
και µεγαλύτερης ηλικίας 7-
14 ετών. Το φόρεµα είναι 

Τραυµατισµοί  

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυµατισµών 
εξαιτίας της παρουσίας 
µακριάς ζώνης που 
προεξέχει από το 
στρίφωµα του 
ενδύµατος.   

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14682. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
µέτρα. 

 



σχεδιασµένο σε 
συνδυασµούς λευκού, γκρι, 
πράσινου, ροζ και κίτρινου, 
µε σχέδια λουλουδιών. Και 
στις δύο πλευρές στη µέση 
φέρει ζώνη που δένει στο 
πίσω µέρος, µε πλάτος πάνω 
από 3 cm και µήκος πάνω 
από 45 cm, µετρούµενο από 
το σηµείο που δένει.  

Χώρα προέλευσης: 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Αντικείµενα 
παιδικής φροντίδας και 
παιδικός εξοπλισµός  

Προϊόν: Παρκοκρέβατο 

Μάρκα: Berber  

Όνοµα: Kojec Nemo  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
PR-218  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
5907603462189  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 54000000 – βρεφική 
φροντίδα 

Περιγραφή: Πράσινο και 

Πνιγµός, Τραυµατισµοί 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πνιγµού, διότι 
η στεφάνη  του 
παρκοκρέβατου δεν 
είναι ανθεκτική στο 
δάγκωµα και θα 
µπορούσαν µικρά 
κοµµάτια αφρώδους 
υλικού να µπουν στο 
στόµα του βρέφους. 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυµατισµών 
καθώς η στατικότητα 
του πάρκου είναι 
ακατάλληλη και θα 
µπορούσε να 
ανατραπεί. 

Το προϊόν ενέχει 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
 



µπλε, αναδιπλούµενο 
παρκοκρέβατο µε δίχτυ και 
δύο κρίκους κρατήµατος.  

Χώρα προέλευσης: 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

 

κίνδυνο 
στραγγαλισµού 
εξαιτίας των τµηµάτων 
που προεξέχουν, µε τα 
οποία το παιδί θα 
µπορούσε να µπλεχτεί 
(ενδύµατα, αλυσίδα 
πιπίλας, κλπ.).  

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 12227.  
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Προστατευτικός 
εξοπλισµός  

Προϊόν: Γάντια 

Μάρκα: Weldas  

Όνοµα: Welding gloves  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
Άγνωστος 

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
Part#10-2750, RN 79683, 
Barcode: 7 26223 42750 8  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 85000000 – 
ασφάλεια / προστασία  

Περιγραφή: ∆ερµάτινα 
γάντια γκρι και κίτρινου 
χρώµατος, µε επένδυση και 
µε µεγάλες µανσέτες.  

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

Χηµικός 

Το προϊόν ενέχει 
χηµικό κίνδυνο επειδή 
περιέχει Χρώµιο VI 
(µετρούµενη τιµή: 9.9 
mg/kg).  

Το Χρώµιο VI είναι 
ταξινοµηµένο ως 
ερεθιστικό και µπορεί 
να προκαλέσει 
αλλεργικές 
αντιδράσεις.   

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε την 
Οδηγία Προσωπικού 
Προστατευτικού 
Εξοπλισµού (PPE). 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Μηχανοκίνητα 
οχήµατα  

Τραυµατισµοί  

Η ελαττωµατική 
ρύθµιση της µονάδας 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 



Προϊόν: Επιβατικό όχηµα  

Μάρκα: Cadillac  

Όνοµα: SRX  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
Τύπος: GMT166, Μοντέλο: 
SRX, EC-τύπος έγκρισης: 
e13*2007/46*1066  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
Οχήµατα κατασκευασµένα το 
2013. 

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 77000000 - 
αυτοκίνητα 

Περιγραφή: Επιβατικό 
όχηµα.  

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ 

ελέγχου µετάδοσης 
ενδέχεται να 
καθυστερήσει την 
επιτάχυνση µέχρι και 
τέσσερα δευτερόλεπτα 
σε ορισµένες συνθήκες 
οδήγησης. Αν αυτό 
συµβεί σε µια "stop 
and go" κατάσταση  
εκκίνησης για 
παράδειγµα, θα 
µπορούσε να 
προκληθεί τροχαίο 
ατύχηµα. 

καταναλωτές. 
 
Η ανάκληση, 
σύµφωνα µε 
έγγραφη 
δήλωση του 
διανοµέα της 
Cadillac στη 
χώρα µας, δεν 
αφορά οχήµατα, 
που έχουν 
εισαχθεί από την 
επίσηµη 
αντιπροσωπεία. 
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ΙΤΑΛΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Πλαστική κούκλα  

Μάρκα: Pamax  

Όνοµα: Beauty Girlz  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
Article No: GR108A, Lot 
number: 20/04/2011 
1256/171017368/bambola 
(κούκλα)  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
8033765670258  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια 

Περιγραφή: Πλαστική 
κούκλα µε αξεσουάρ 
(παπούτσια και λουλούδια), 
σε χάρτινο κουτί µε 
διαφανές παράθυρο 

Χηµικός 

Το προϊόν ενέχει 
χηµικό κίνδυνο επειδή 
το κεφάλι της κούκλα 
περιέχει  δι (2-
αιθυλεξυλ) φθαλικό 
εστέρα (DEHP) πάνω 
από τα επιτρεπόµενα 
επίπεδα (µετρούµενη 
τιµή µέχρι 33%).  

Σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό REACH οι 
φθαλικές ενώσεις 
DEHP, DBP και BBP 
είναι απαγορευµένες 
σε όλα τα παιχνίδια και 
στα είδη παιδικής 
φροντίδας, ενώ οι 
φθαλικές ενώσεις 
DINP, DIDP και DNOP 
απαγορεύονται σε 
παιχνίδια ή είδη 
παιδικής φροντίδας 
που µπορούν τα παιδιά 
να τα βάλουν στο 
στόµα.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
µέτρα. 

 



έκθεσης. 

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 
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ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια  

Προϊόν: Τόξο και βέλη  

Μάρκα: Άγνωστη 

Όνοµα: Warrior  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
Ref 4416  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
8435114944162  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια  

Περιγραφή: Τόξο και βέλη 
µε βεντούζες στις άκρες και 
ένα τροχό µε βλήµατα 
βεντούζες. Στη συσκευασία 
περιλαµβάνονται και µερικά 
µικρά ξίφη. Συσκευασία: 
χαρτόνι µε συρρικνωµένο 
πλαστικό φιλµ.  

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

Πνιγµός 

Οι βεντούζες µπορεί να 
αποσπαστούν, να τις 
βάλουν στο στόµα τα 
παιδιά και να 
αποφράξουν οι 
αεραγωγοί.   

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε την 
Οδηγία Ασφάλειας 
Παιχνιδιών και το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 71-1.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα. 
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ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Σετ παιχνιδιών   

Πνιγµός 

Οι βεντούζες µπορούν 
εύκολα να 
αποσπαστούν, να τις 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 



Μάρκα: Άγνωστη 

Όνοµα: Anti - Terror Forces  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
Ref 4423  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
8435114944230  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια 

Περιγραφή: Σετ µε πιστόλι, 
γυαλιά, χειροπέδες και 
βλήµατα µε βεντούζες σε 
συσκευασία µπλίστερ. 

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

βάλουν στο στόµα τα 
παιδιά και να 
αποφράξουν οι 
αεραγωγοί.   

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε την 
Οδηγία Ασφάλειας 
Παιχνιδιών και το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 71-1. 

σύνορα. 
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ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Πιστόλι µε βλήµατα  

Μάρκα: Fantastiko  

Όνοµα: Sharp shooter  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
Ref 32146 - Supplier's Ref.: 
218 A  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
8424345321460  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 86000000 -παιχνίδια  

Περιγραφή: Πιστόλι µε 
διαφόρων ειδών βλήµατα σε 
µπλίστερ συσκευασία.  

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

Πνιγµός, Τραυµατισµοί  

Οι βεντούζες µπορούν 
εύκολα να 
αποσπαστούν και θα 
µπορούσαν να µπουν 
στο στόµα και να 
µπλοκάρουν  τους 
αεραγωγούς. 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυµατισµών 
στην περίπτωση που τα  
βέλη εκτοξευθούν 
χωρίς τις βεντούζες. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε την 
Οδηγία Ασφάλειας 
Παιχνιδιών και το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 71-1.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα. 
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ΠΟΛΩΝΙΑ Κατηγορία: Μηχανοκίνητα 
οχήµατα  

Προϊόν: Επιβατικό όχηµα  

Μάρκα: Mitsubishi  

Όνοµα: Outlander  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
GF6W 4N14  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
Αυτοκίνητα κατασκευασµένα 
το 2013 (µοντέλο)  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 77000000 - 
αυτοκίνητα 

Περιγραφή: Επιβατικό 
όχηµα Mitsubishi Outlander 
µε 2.2 DI-D κινητήρα, 
µοντέλο: GF6W 4N14 
κατασκευασµένο το 2013.  

Χώρα προέλευσης: 

ΙΑΠΩΝΙΑ 

∆ΕΜ ΥΠΑΡΧΕΙ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Τραυµατισµοί   

Ενδέχεται να 
εµφανιστεί διαρροή 
υγρών από το κιβώτιο 
ταχυτήτων λόγω 
ελαττώµατος στην 
τσιµούχα λαδιού. 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
Η ανάκληση, 
σύµφωνα µε 
έγγραφη 
δήλωση του 
διανοµέα της 
Mitsubishi στη 
χώρα µας, δεν 
αφορά οχήµατα, 
που έχουν 
εισαχθεί από την 
επίσηµη 
αντιπροσωπεία. 
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ Κατηγορία: Χηµικά 
προϊόντα  

Προϊόν: Υγρό για 
ηλεκτρονικά τσιγάρα  

Μάρκα: SmokeMachine  

Όνοµα: Red Type Tobacco  

Χηµικός 

Το προϊόν ενέχει 
νικοτίνη (1.7%) και 
δεν περιέχει επαρκή 
σήµανση ασφαλείας, 
που να αναφέρει τον 
σχετικό κίνδυνο, 
συµβουλές ασφάλειας 
ή ανάγλυφη 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 
 



Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
18 mg/ml nicotine  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: 
Αριθµός παρτίδας: 
4644#4329 11/2015  

Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ: 50000000 - τρόφιµα 
/ ποτά / καπνός 

Περιγραφή: Φιαλίδιο που 
περιέχει 10 ml υγρού για 
επαναπλήρωση  
ηλεκτρονικών τσιγάρων. Το 
φιαλίδιο έχει λευκό καπάκι 
ασφαλείας. 

Χώρα προέλευσης: 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

 

προειδοποίηση 
κινδύνου. Ως εκ 
τούτου ο χρήστης δεν 
διαθέτει επαρκείς 
πληροφορίες σχετικά 
µε τους κινδύνους που 
προκύπτουν όταν το 
προϊόν έρθει σε επαφή 
µε το δέρµα. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 
1272/2008/ΕΚ σχετικά 
µε την ταξινόµηση, τη 
συσκευασία και την 
επισήµανση των 
ουσιών και των 
µειγµάτων. 

 
 
Άλλα επίπεδα κινδύνου 
 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν 
 

Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 
κοινοποιούσα 

χώρα 

34  
A11/0063

/14 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 

Κατηγορία: Έπιπλα 

Προϊόν: Παιδικό σετ 
camping  

Μάρκα: Happy green  

Όνοµα: COLOUR  

Τύπος/αριθµός µοντέλου: 
Item nr.:50FC081  

Αριθµός 
παρτίδας/Barcode: EAN 
8591022304433  

Κωδικός ιστοσελίδας 

Τραυµατισµοί 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο τραυµατισµών 
καθώς η σταθερότητα 
της καρέκλας και της  
οµπρέλας είναι 
ανεπαρκής και έτσι 
µπορούν να πέσουν 
πάνω στα παιδιά και να 
τα τραυµατίσουν. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 581. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα: 
 
Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
µέτρα. 

 



ΟΟΣΑ: 74000000 – είδη 
camping  

Περιγραφή: Παιδικά 
έπιπλα. Το σετ αποτελείται 
από δύο αναδιπλούµενες 
καρέκλες, ένα τραπέζι και  
µια οµπρέλα για τον ήλιο.  

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

 
 


